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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αλεξανδρούπολη 24.2.2014
Προς
-Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη
-Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, κ.
Τσιαούση Ελένη
-Νομική Υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το άρ 75 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και
στην παρ. 1 περίπτωση ε) αυτού ορίζεται ότι «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές
διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της
επικουρικότητας και της εγγύτητας με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη
συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν ,κυρίως τους τομείς:
ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της
τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων
όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων,
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών
προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία
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δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής
στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή
χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του
Κώδικα.
4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη
δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και
δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με
τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων
και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και
την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου
και της Κοινότητας….7…».
Ενώ

με την παρ.3Β άρθρου 94 Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α 87/7.6.2010 προστέθηκαν

επιπλέον αρμοδιότητες
Σύμφωνα με με το άρθρο πρώτο το πρώτο μέρος

του Οργανισμού

Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος

«ΠΟΛΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου

Αλεξανδρούπολης, και στην ενότητα Β΄ που τιτλοφορείται «Υπηρεσίες Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας», προβλέπεται, Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης που περιλαμάνει και

«Γραφείο Ψυχοκοινωνικής

Στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στήριξης για το παιδί, τη νεολαία και την
οικογένεια».
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Σύμφωνα με το άρ. 6

του εν λόγω κανονισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή
προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για τους κατοίκους του Δήμου, καθώς και για
ειδικά προγράμματα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για την τρίτη ηλικία και τους
νέους. Ειδικότερα το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων, για το παιδί, τη νεολαία και την οικογένεια είναι αρμόδια για να « ..παρέχει
συμβουλευτική κοινωνική εργασία με την μέθοδο της κοινωνικής εργασίας με το
άτομο, με την ομάδα, και με την οικογένεια στους δημότες που απειλούνται ή
βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Ακόμη, παρέχει νομική ενημέρωση για τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Στην κατηγορία των ευπαθών

ομάδων

περιλαμβάνονται κυρίως οι ακόλουθες ομάδες κατοίκων:
-Άτομα με αναπηρία
-Παλιννοστούντες
-Μετανάστες
-Πρόσφυγες
-Τσιγγάνοι
-Μακροχρόνια άνεργοι
-Αιτούντες άσυλο
-Θύματα παράνομης διακίνησης ατόμων (trafficking) και θύματα ενδοοικογενειακής
βίας
-Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
-Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
-Ανήλικοι παραβάτες
-Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
-Άστεγοι
-Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.
-Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Συνεργάζεται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες
εξειδικευμένες υπηρεσίες του Κράτους όπως Υγείας και Πρόνοιας, Αστυνομία,
Δικαστήρια Ανηλίκων για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους εμπλεκόμενους
και τις οικογένειές τους.».
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Παραπέρα ακολουθούν και άλλες αρμοδιότητες όπως συνεργασία με το
παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών

και γονέων, μέριμνα για την

προσέλκυση εθελοντών νεαρής ηλικίας, οργάνωση κοινωνικής εργασίας, βιωματικών
ομάδων, ανάληψη εκπαίδευσης σπουδαστών και φοιτητών σχετικών Τμημάτων
Σπουδών για την πρακτική τους άσκηση.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης έχει αρμοδιότητες που αφορούν, την

έρευνα και η κάλυψη των

βασικών ανθρώπινων αναγκών του ατόμου, την βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών
και της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων την υποστήριξη και η ενδυνάμωση των
ατόμων, την πρόληψη ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών και την κοινωνική ευημερία.
Οι αρμοδιότητες αυτές υλοποιούνται με την παροχή υπηρεσιών που
συνίστανται, στην άμεση συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη του
ατόμου αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, στην πληροφόρηση και
ενημέρωση για τις αντίστοιχες κοινωνικές παροχές – επιδόματα- βοηθήματα που
δικαιούται ο εξυπηρετούμενος , στην συνεργασία-Δικτύωση με άλλες κοινωνικές
υπηρεσίες και κοινωνικοπρονοιακούς φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο
επίπεδο για προώθηση περιστατικών και σχετικές παραπομπές στη συνεργασία με τις
εισαγγελικές αρχές, την αστυνομία και εν γένει τις δικαστικές αρχές μέσω της
διενέργειας εκθέσεων κοινωνικής έρευνας.
Με βάση τα παραπάνω και από το σύνολο των αρμοδιοτήτων προκύπτει ότι
το «Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στήριξης για
το παιδί, τη νεολαία και την οικογένεια», είναι αρμόδιο για την παροχή πλήρους
κοινωνικής υποστήριξης στις κατηγορίες ατόμων που βιώνουν

κοινωνικό

αποκλεισμό. Στα πλαίσια των μεθόδων εργασίας ανήκει και η συνεργασία με τις
δικαστικές αρχές και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Προκύπτει,

από τη γενικότητα της διάταξης ότι η συνεργασία με τις

δικαστικές αρχές συνίσταται στην κάθε είδους αναφορά και κατάθεση ενώπιον
αυτών, (εισαγγελικών λειτουργών, Δικαστηρίων Ανηλίκων, και άλλων Δικαστηρίων),
όλων των γεγονότων εκείνων, που είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και
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έρευνας της βασιμότητας αυτής, κρίνονται από την υπηρεσία βάσιμα και χρήσιμα,
ώστε να επιτευχθεί η προστασία του θιγόμενου προσώπου.
Σημειωτέον ότι
ΑΤΟΜΟΥ

ΑΠΟ

σύμφωνα με το ν. 2472/1997
ΤΗΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στο άρ. 2 αυτού ορίζεται
μεταξύ άλλων ότι «Ευαίσθητα δεδοµένα, είναι μεταξύ άλλων και τα δεδοµένα που
αφορούν στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε
ποινικές διώξεις ή καταδίκες…». Συνεπώς η επεξεργασία αυτών και η περαιτέρω
δημοσιοποίησή τους σε τρίτους απαγορεύεται σύμφωνα με το άρ. 7 του παραπάνω
νόμου.
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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